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TIEDOTE MAANOMISTAJILLE JA TIELLÄ LIIKKUJILLE
Kevään lentolaskennan perusteella arvioituna Hailuodon hirvikanta on edelleen runsas.
Hirvimäärä on tänäkin vuonna kevään vasomiskauden jälkeen tavoiteltavaa tasoa korkeammalla.
Maanteille on varoitusmerkein merkitty hirvien tavanomaisimmat kulkupaikat. Merkittyjä alueita on
yhteensä 5 kpl ja varsinkin varoitusmerkkien vaikutusalueilla tulee liikenteessä noudattaa erityistä
varovaisuutta
Liikenneturvallisuuden kannalta olisi lisäksi suotavaa, jos maanomistajat raivaisivat ja
harventaisivat palstojaan pääväylien varsilta etenkin hirvien luontaisilta kulkupaikoilta. Myös
puuston alaoksien poistaminen edesauttaa näkyväisyyttä.
Tiellä liikkujilta toivomme nopeusrajoitusten
noudattamista ja hirvivaaran huomioon ottamista
varsinkin aamu- ja iltahämärien aikaan.
Hailuodon kunta
Hailuodon metsästysseura
Hailuodon riistanhoitoyhdistys

Tässä numerossa:

Kuntatiedote ilmestyy joka
kuukauden puolessa välissä

Hyvää arkea yhdessä 			
3
Ilmoituksia				4
Sote saari tiedottaa			
5
Terveydenhoitajan tiedote		
6
Uudet työntekijät esittäytyvät		
7
Vapaa-aikatoimi tiedottaa		
8
Kirjasto tiedottaa			9
Kansalaisopiston kuulumisia		
11
4H tiedottaa: maatuvan jätteen
vastaanotto				13
Tärkeät puhelinnumerot		
14

Aineisto toimitetaan viimeistään kuukauden
5. päivään mennessä osoitteeseen:
tiedote@hailuoto.fi
Hinnasto:
A4-sivu
1/2-sivua
1/4-sivua
1/8-sivua

90 €
60 €
40 €
24 €
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SIIKAMARKKINAT MARJANIEMESSÄ 12.–13.10.2019
- VIELÄ EHTII MUKAAN!
Siikamarkkinoiden myyntipaikat ovat varattavissa 22.9. saakka.
Olethan muistanut varata paikkasi syksyn mukavimmille markkinoille?
Myyntipaikkahinnat hailuotolaisille

yksi päivä (la tai su)		

kaksi päivää (la-su)

Oma myyntipöytä tai -teltta			

20 euroa			

30 euroa

Pöytä yhteisteltassa (1,5 m leveä tila)

20 euroa			

30 euroa

Kaksi pöytää yhteisteltassa (3 m leveä tila) 30 euroa			

40 euroa

Kysy lisää ja varaa paikkasi:
puh. 040 576 9800, siikamarkkinat@hailuoto.fi
www.hailuoto.fi

HAILUODON YRITYKSET JA YHDISTYKSET HUOMIO!
Hailuotolaiset yrittäjät voivat lisätä yrityksensä tiedot Hailuodon kunnan
verkkosivuille osoitteessa
www.hailuoto.fi/tyo-ja-yrittaminen/yritys-ja-jarjestohaku/lisaa-yritys-jarjesto/.
Tällä hetkellä sivuilla on paljon vanhentunutta tietoa, joten oman yrityksen tiedot
kannattaa käydä tarkistamassa ja päivittämässä ajan tasalle mahdollisimman pian.
Yhdistysten yhteystietoja ylläpidetään ihimiset.fi -verkkopalvelussa, missä
yhdistystoimijat voivat itse käydä päivittämässä tietojaan. Yhdistyslistaus löytyy sivulta
www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/yhdistystoiminta/.
Kunnan omaa yhdistysrekisteriä ei enää päivitetä ja siitä tullaan luopumaan syksyn
aikana, jotta tietoja ei ole kahdessa paikassa.
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Hyvää arkea yhdessä
Voiko meillä kaikilla olla yhteinen unelma hyvästä arjesta? Minkälaiset asiat vaikuttavat siihen,
että kukin meistä voi sanoa elävänsä hyvää arkea? Hyvä arki koostuu ainakin itsenäisyydestä,
hyvistä sosiaalisista suhteista, mielekkäästä tekemisestä, harrastuksista, kohtuullisista
vastoinkäymisistä, tasapainoisesta vireystilasta ja hyvistä toimivista palveluista. Hyvän arjen
kokemus on yksilöllinen. Ulkopuolisen tai toisen ihmisen on hyvin vaikeaa ja jopa mahdotonta
kertoa muusta kuin omasta kokemuksestaan. Monet asiat vaikuttavat siihen, miten koemme
arkemme. On tutkittu, että kokemus omista mahdollisuuksista vaikuttaa ihmiseen enemmän kuin
ulkoiset olosuhteet.
Mitä hyvä arki Hailuodossa voisi parhaimmillaan olla? Eri ikäisille ihmisille se luonnollisesti
tarkoittaa erilaisia asioita. Olemmekin nyt haastamassa ihmisiä pohtimaan sitä, minkälaista hyvä
arki parhaimmillaan on ja mitä se voisi olla. Paljonko ja mitä asioita voisimme tehdä yhdessä?
Vanha kunnon naapuriapu on yksi hyvä esimerkki siitä, minkälaisia asioita ihmiset yhdessä
saavat aikaan.
Kuinka yhteisestä toiminnasta tulee osa hyvää arkea? Esimerkki alkusyksyltä: Yleisurheilukilpailut, joissa aurinko paistoi, lapset ja perheet tekivät yhdessä, oli mahdollista osallistua tai olla
osallistumatta, mutta paikalla oleminen oli osa yhteistä tapahtumaa. Olisi mahtavaa, että ihmiset
kokisivat yhä useammin tällaista yhteisen tekemisen tunnelmaa ja siitä tulisi luonnollinen osa
hyvää arkea.
Uusien ja ehkä tavanomaisesta poikkeavien luontevien kohtien etsiminen yhteistyön tekemiselle
voisi olla seuraava tavoite. Miten kuntalaiset, järjestöt ja kunnan työntekijät voisivat yhteistyöllä
luoda hyvää arkea? Meillä on mahdollisuus keksiä ja löytää omat, hailuotolaiset toimintamallit
yhteisölliselle hyvälle arjelle. Miten meidän uusi kunnantalo voisi olla paikka, jossa naapuriapu
mahdollistuisi? Siellä on tiloja kaikkien käyttöön, enää puuttuu toimintakulttuuri, jossa haastetaan
toisiamme tekemään yhdessä ruokaa, seurustelemaan, jakamaan ajatuksia ja luomaan yhdessä
yhteistä hyvää arkea.
Haastamme kaikki ajattelemaan laatikon ulkopuolelta: heitellään ilmaan villejä unelmia tavoista
yhdistää kaikki naapurit ja siten kaikki kuntalaiset luomaan yhdessä hyvää arkea. Myös esimerkit
jo olemassa olevista toimivista tavoista voivat auttaa muita toimimaan.
Terveisin

Pia-perusturvajohtaja ja Tanja-perhetyöntekijä
Pia Piispanen ja Tanja Roininen
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KOTISEUTURETKI HYYPÄLLE
La 28.9.2019
Kokoontuminen Pääkaupalla klo 12.
Ohjelmassa mm.
Tarinoita Hyypänmäestä ja majan historiasta
Kahvitarjoilu
Makkaranpaistoa
Tervetuloa!

n!

ta taltee

ja o
Leikkaa

Parturi-kampaamo

Emmy

Talven aukioloajat
ti - pe 10 – 17
muina aikoina (ma, la, ilta-ajat)
kauniisti kysymällä 

”Kesä”lomailen
27.10. - 4.11. ja 17.11. - 4.12.

Osuuspankin talossa, puh. 0400 142 900
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SOTE SAARI TIEDOTTAA
Vanhusten viikkoa vietetään 6.–13.10.2019 teemalla Varaudu vanhuuteen.
Viikon aikana on useana päivänä ohjelmaa, joka tarkentuu lopulliseen
muotoonsa syyskuun oppupuolella.
Suunnitteilla ja tulossa: senioritanssia ja karaokea, liikuntaa ja
pääjuhla.
Seuraa ilmoittelua!

Työpaikkailmoitus
Henkilökohtainen avustaja, Kallio Airi, Hailuoto
Haen jokapäiväisiin askareisiin henkilökohtaista avustajaa. Olen liikuntarajoitteinen 68-vuotias
nainen.
Työtehtäviin kuuluvat päivittäiset toiminnot kotona ja kodin ulkopuolella. Tarvitsen apua peseytymisessä, pukeutumisessa, ulkoilussa ja kotitöissä.
Avustajan tulee olla rehellinen, luotettava, sosiaalinen sekä tehtävänsä hyvin ja ajoissa hoitava.
Aiempi kokemus ko. työstä lasketaan eduksi, työhön ei kuulu sairaanhoidollisia toimenpiteitä.
Työtunteja 30 h/vko ja sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti työnhakijan toiveiden
mukaan. Työaika on pääsääntöisesti päivätyötä. Viikonloppuvuorot sopimuksen mukaan.
Toivon yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse airi.kallio@outlook.com. Lisätietoja TE-toimiston
sivuilla.

Vaatekeräys
Hailuodon seurakunta ja sosiaalitoimi järjestävät lasten- ja nuortenvaatekeräyksen tiistaina 24.9. ja keskiviikkona 2.10. nuorisotila Luukulla klo 15–19.
Ehjät ja käyttökelpoiset vaatteet lahjoitetaan halukkaille 10.10. koulukeskuksen
Aitohelmisalissa klo 15–19 välisenä aikana.
Tervetuloa lahjoittamaan ja valitsemaan vaatteita!
Lisätiedot:
		
		

Diakonissa Marja Rantasuomela p. 040 743 032
Perhetyöntekijä Tanja Roininen p. 044 4973 573
Vs. Sosiaalityöntekijä Raquel Poijula p. 044 4973 521
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Terveydenhoitajan tiedote
Lokakuusta alkaen on tulossa muutoksia terveydenhoitajan koulu- ja neuvolapäiviin.
• Terveydenhoitaja on koululla perjantaisin 7.30–15.00, oppilaitten terveystarkastukset ovat
pääsääntöisesti 8.30–11.30 ja 13.00–15.00 välisenä aikana.
• Klo 12–13 välillä on walk in –tunti, jolloin oppilaat voivat asioida luonani ilman ajanvarausta.
• Puhelintunti on arkisin 7.30–8.30 sekä ma–to 15.00–15.30 jolloin voin muuna aikana keskittyä
terveystarkastuksiin ja muuhun työhön.
• Neuvolalääkäriajat on jatkossa pääsääntöisesti torstai-iltapäivisin.
Aurinkoisia syyspäiviä!

HAILUODOSSA TAPAHTUU www.hailuoto.fi/tapahtumat
14.9. Run Unexpected -polkujuoksutapahtuma
19.9. klo 10.30 ja klo 17.30 urkuvartit Hailuodon kirkossa
20.9. uuden pyörätien avajaiset
21.9. klo 13 Rantalakeus maastot -maastojuoksutapahtuma
22.9. klo 17 lauluyhtye Hoijakka Hailuodon kirkossa
27.9. klo 19 liveQ: Samo / kirjasto
11.10. klo 19 leffaQ: James Bondin paras elokuva / kirjasto
12.–13.10. Siikamarkkinat Marjaniemessä
23.10. teatteri-ilta liikuntahallissa: Fundamentalisti (Juha Jokelan palkittu näytelmä)
Tuolijumppaa kirjastolla keskiviikkoisin klo 13–14.
Taidenäyttelyt:
Kirjasto
Kirjaston omat kokoelmat 1.–30.9.
Jussi Valtakari: Tyypit (pienoisveistoksia) 1.–31.10.
Marraskuu: vapaa
Joulukuu: Joulunäyttely koululta ja varhaiskasvatuksesta
Ravintola Luoto
Juha Penttinen: Hailuoto - Mythos 31.10. saakka
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UUDET TYÖNTEKIJÄT
ESITTÄYTYVÄT

Olen Ansku Remes, oululainen fysioterapeutti ja toimin fysioterapeutti Hanna
Vääräniemen äitiysloman sijaisena täällä
Hailuodon kunnassa.
Vapaa-ajallani hiihdän, juoksen ja jumppaan.
Tulevaisuudelta toivon monialaista
yhteistyötä ja iloisia asiakaskohtaamisia,
joissa voimme yhdessä kehittää asiakkaiden
kuntoutusta ja fysioterapiaa.

Olen Satu Stenroos, aloitin elokuussa terveydenhoitajana äitiys- ja lastenneuvolassa sekä
kouluterveydenhuollossa.
Olen toiminut terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan
tehtävissä eri väestöryhmien parissa mm.
neuvolapalvelussa, kouluterveydenhoitajana alaja yläkouluilla sekä erikoissairaanhoidossa.
Asun Oulussa perheeni kanssa ja vapaa-ajalla
nautin nautin luonnossa liikkumisesta. Työltä odotan
yhteistyötä perheiden kanssa ja rohkeutta uudistua.

Sivu 8

Numero 9/2019

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Ikäinstituutti haastaa kaikkien Suomen kuntien valtuutetut, kunnanhallituksen jäsenet, lautakuntien edustajat sekä kunnan johtoryhmän ulkoilemaan iäkkäiden kanssa Vie vanhus ulos
-kampanjan aikana 10.9.–10.10.2019. Samalla päättäjiä
kannustetaan tarjoamaan kunnan työntekijöille mahdollisuus
käyttää tunti työajastaan ikäihmisen kanssa ulkoiluun.
Viime vuonna kuntien työtekijät ilahduttivat ulkoiluapua tarvitsevia iäkkäitä
mm. Enontekiöllä, Muoniossa, Tervossa ja Vesannolla.
Kannustamme päättäjiä jakamaan ulkoiluhetken sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella
#vievanhusulos ja haastamaan muita mukaan kampanjaan.
Valtakunnallisella päättäjähaasteella Ikäinstituutti haluaa tehdä näkyväksi ikäihmisten ulkoiluavun
tarpeen ja esteettömien liikkumisympäristöjen merkityksen. Ulkoilun tiedetään edistävän hyvinvointia
laaja-alaisesti. Siksi onkin tärkeää tarttua toimeen ja ratkaista, miten toimintakyvyltään heikentyneiden
iäkkäiden ulkoilumahdollisuuksia saataisiin lisättyä.
Kuntapäättäjille haasteen vastaanottaminen on helppoa. Osallistuminen ikäihmisten ulkoliikuntaryhmään tai porukkalenkille on hyvä tapa päästä kuulemaan iäkkäiden kuntalaisten ajatuksia. Yksi
vaihtoehto kampanjaan osallistumiselle on ulkoilla yhdessä oman läheisen tai naapurin kanssa.
Hailuodon liikuntatiimi haastaa Hailuodon valtuutetut, kunnanhallituksen jäsenet ja Elävä saari
-valiokunnan jäsenet, kunnan johtoryhmän sekä kaikki kuntalaiset Vie vanhus ulos -kampanjaan.
Haasteen vastaanottaminen on helppoa niin päättäjille kuin kuntalaisillekin. Osallistuminen ikäihmisten
ulkoliikuntaryhmään tai porukkalenkille on hyvä tapa päästä kuulemaan iäkkäiden kuntalaisten ajatuksia. Yksi vaihtoehto kampanjaan osallistumiselle on ulkoilla yhdessä oman läheisen tai naapurin tai
Saarenkartanon asukkaiden kanssa.
Saarenkartanon ulkoiluissa ota yhteys Rauni Koppeloon, p. 044 4973 553.

Frisbeegolfia senioreille ti 17.9. klo 10.00 Kirkonmäellä.
Syksyinen yhteislenkki ke 18.9. klo 9.30, lähtö Saarenkartanon pihalta .
Kaiken kansan ulkoilu- ja makkaranpaistopäivä Hannuksen laavulla ke 25.9. klo 10.00. Lähtö
Sumpun parkkipaikalta, kävelyä muutama kilometri. Makkaraa varattu 50 ensimmäiselle. Tapahtumalla
on säävaraus
Vie vanhus ulos –kampanjan yhteisulkoilu to 10.10. Klo 12.00, lähtö Saarenkartanon pihalta.
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KIRJASTO TIEDOTTAA
SYYSKUU KIRJASTOSSA
Keskiviikkoisin klo 13 tuolijumppa.
Kirjaston lainaussalissa ilmaista etäkoulutusta tietotekniikasta (chat-tuettuja verkkoluentoja):
Excel (ke 18.9. klo 16–17)
Mobiililaite tutuksi! (ke 18.9. klo 17–18.30)
Microsoft Teams ja kertausta (ke 25.9. klo 15–16)
Outlook-sähköposti (ke 25.9. klo 17–18.30)
Skype (pe 27.9. klo 17–18.30)
Älypuhelimen ja tabletlaitteen asetukset (ke 2.10. klo 17.30–18.30)
Instagram (ti 8.10. klo 16.30–18:00)
Medialukutaito (ti 8.10 klo 18–19)
Suomalaisten kesäyliopistojen ilmaisia Dikata-verkkoluentoja järjestetään syksyn aikana kymmenittäin,
muun muassa WhatsAppin, Outlookin, Gmailin, Skypen ja monen muun käyttäjille. Tutustu kaikkiin
kursseihin sivulla https://snellmankesayliopisto.fi/dikata/ .
Digiperjantaiden aiheina luonto, kartat, vanhat sanomalehdet, e-kirjasto yms. Tulossa myöhemmin
syksyllä.
---------------------------------------------------------------------------------pe 27.9. klo 19 liveQ: Samo
pe 11.10. klo 19 leffaQ: James Bondin paras elokuva
SYYSLOMAVIIKOLLA vko 43 lasten ja aikuisten elokuvia ja retkiä vapaa-aikatoimen kanssa ja mm:
ke 23.10 LIIKUNTAHALLISSA teatteri-ilta Fundamentalisti (Juha Jokelan palkittu, maailmankuulu
näytelmä)
Näytelmä on dialogi kahden uskontoon eri lailla suhtautuvan ihmisen, Heidin ja Markuksen välillä.
Heidi edustaa näytelmässä fundamentalistin hahmoa. Markus on liberaalimpi pappi, joka ajattelee,
että Raamattua tulisi tulkita symbolisesti eikä kirjaimellisesti. Kirjaimellisen ja symbolisen Raamatun
tulkinnan ristiriita tuodaan esiin eksegetiikan kautta. Fundamentalistia on esitetty vuosina 2006–2010
yhdeksässä suomalaisessa ammattiteatterissa.
KIRJASTON NÄYTTELYT
Syyskuu:
Kirjaston omat kokoelmat (Rankka, Rapinoja, Hukkanen, Väisänen, Pakkala yms.)
Lokakuu:
Jussi Valtakari: Tyypit (pienoisveistoksia) (Oulun Taidemuseo)
Oulun aluetaidemuseon kiertonäyttely esittelee Valtakarin uusia pienveistoksia, jossa räväkkä poptaide yhdistyy kansanperinteeseen. Valtakarilla on hämmästyttävä taito saada pienimpiinkin veistoksiinsa kasvojen ilmeitä, joista hahmojen tunnetilat välittyvät katsojalle.
Marraskuu: vapaa
Joulukuu: Joulunäyttely koululta ja varhaiskasvatuksesta
--------KIRJASTO KYSELEE
Aloitamme elokuvanäytökset kirjastossa nimellä leffaQ: Mitä elokuvia haluaisit kirjastossa näytettävän?
Valmistelemme omatoimikirjastovalmiutta, jolloin kirjastoon pääsisi kirjastokortilla ja PIN-koodilla
asioimaan itsenäisesti. Mielipiteitä hankkeesta odotetaan kirjaston sähköpostiosoitteessa
kirjasto@hailuoto.fi ja puhelimessa ja ihan kasvokkain kirjaston tiskilläkin.
Lämmintä syksyn jatkoa!
Terveisin kirjaston väki, eli Kari, Heikki, Susanna ja Liisa
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KANSALAISOPISTON KUULUMISIA
Aloitin viime viikolla Hailuodon kansalaisopiston uutena osastonjohtajana. Päivystän nyt ainakin syyskuun ajan kirjastolla maanantaisin klo 16–18. Olisi kiva päästä tutustumaan teihin hailuotolaisiin ja
vaihtamaan ajatuksia kanssanne kansalaisopiston toiminnasta. Ensi
kevään kurssisuunnittelukin alkaa lähestymään, joten mielelläni kuulisin
toiveitanne kurssitarjonnan suhteen. Tervetuloa siis kirjastolle!
Asun perheeni kanssa Muhoksella ja opetan siellä myös itse kansalaisopistossa itämaista tanssia. Kansalaisopistotyön lisäksi arkeeni mahtuu
opiskelua ja työskentelyä oman yritykseni Arpeetin kautta. Opiskelen
Oulun yliopistossa kasvatuspsykologiaa ja opinnot olen painottanut
erityisesti työhyvinvoinnin psykologiaan ja aikuiskasvatukseen. Valmistun
syksyllä lisäksi mindfulness-valmentajaksi. Aiemmin olen työskennellyt mm. Oulun Aikuiskoulutuskeskuksessa hallintopäällikkönä. Tästä työkokemuksesta on varmasti hyötyä, kun perehdyn näihin
kansalaisopiston tehtäviin. Kovasti tässä kuitenkin on vielä oppimista. Onneksi Ronkaisen Leena
minua vielä perehdyttää.
Minut tavoittaa siis kirjastolta tai puhelimella (044 786 1607) maanantaisin. Muina aikoina voi laittaa
sähköpostia kansalaisopisto@hailuoto.fi. On mukavaa päästä aloittamaan kansalaisopistotyön parissa Hailuodossa. Tulkaahan tervehtimään minua kirjastolle! :-)
Terveisin Merja Julkunen

PYÖRÄTIEN AVAJAISET
Uusi pyörätie on valmistunut ja nyt on aika viettää avajaisjuhlaa!
Pyörätien avajaisia vietetään perjantaina 20.9.
Lähtö koululta klo 11.15. Mukaan voi liittyä myös kunnantalon kohdalta klo 11.30.
Laita siis kypärä päähän ja tule mukaan avaamaan uusi pyörätie yhteisvoimin!
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-MAASTOT
JUOSTAAN SYYSKUUSSA!
Tervetuloa koko perheellä liikkumaan jokaiseen levikkialueemme kuntaan!

Ti 10.9. Kempele kello 18 (ilmoittautuminen alkaa kello 17)
To 12.9. Oulunsalo kello 18 (ilmoittautuminen alkaa kello 17)
To 19.9. Lumijoki kello 18 (ilmoittautuminen alkaa kello 17)
La 21.9. Hailuoto kello 13 (ilmoittautuminen alkaa kello 12)
To 26.9. Liminka kello 13 (ilmoittautuminen alkaa kello 17)
La 28.9. Tyrnävä kello 11 (ilmoittautuminen alkaa kello 10)
Osallistumismaksua ei ole.
Osallistuminen ei edellytä
urheiluseuran jäsenyyttä tai lisenssiä.

Sarjat ja matkat (noin metriä):
2015 syntyneet ja nuoremmat
2012-2014 syntyneet
2011-2013 syntyneet
2009-2010 syntyneet
2007-2008 syntyneet
2005-2006 syntyneet
2003-2004 syntyneet
2001-2002 syntyneet
Miehet ja naiset

300 m
600 m
600 m
1000 m
1000 m
2000 m
2000 m
2000 m
4000 m

Palkinnot:
Vuonna 2011 syntyneet ja sitä nuoremmat juoksijat palkitaan kaikki. Vanhemmissa ikäsarjoissa palkitaan kolme parasta. Kaikki
juoksijat osallistuvat Kempeleen Kyläkaupan 300 euron lahjakortin arvontaan. Jokaisesta juoksusuorituksesta saa yhden henkilökohtaisen arpalipun. Jos osallistuu kaikkiin kuuteen kisaan, saa arvontaan kuusi arpalippua. Osakilpailujen yhteistuloksissa
parhaiten menestyneet palkitaan erillisessä tilaisuudessa syksyn aikana.

Liikunnan riemun mahdollistavat yhdessä:
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MAATUVANJÄTTEEN VASTAANOTTO
AVOINNA LAUANTAIPÄIVINÄ 21.9., 28.19. ja 5.10. klo 11:00 – 14:00
Vastaanottopisteeseen voi tuoda:
- maatuvia pihajätteita eli haravointiroskia ja alle 6mm paksuja risuja
- oksia ja latvuksia
Huom! Kantoja ei asemalle enää oteta vastaan.
Muovisäkkien ja muiden materiaalien (mm. rakennusjäte, hirret, laudat jne)
tuonti on ehdottomasti KIELLETTY!
Hailuodon 4H-yhdistys hoitaa jätteiden vastaanoton ja kirjauksen. Purkamisen ja
lajittelun suorittaa jätteen tuoja vastaanottopisteen työntekijän ohjeiden mukaisesti.
Huomioi, että oksat, latvukset ja muut haketettavaksi kelpaavat ainekset puretaan eri
kasaan kuin muut maatuvat jätteet.
Jätteen tuojilta peritään korvaus:
- 5€ / henkilöauton peräkärry
- 10€ / traktorin peräkärry
Maatuvanjätteen asema sijaitsee Vatungintiellä Viinikantien varrella.
Lisätiedot: Tiina Laurila, puh. 040 820 9937 / hailuoto@4h.fi

Huomio Hailuotolainen 14-vuotta täyttänyt nuori!
Hailuodon 4H-yhdistys voi työllistää juuri sinut kerhonohjaajaksi tai vaikkapa
työntekijäksi jäteasemalle. Mikäli sinulla on mielestäsi hyvä kerhoidea ja olisit valmis
kerhoa vetämään, ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä miten ja milloin!
Yhteydenotot: Tiina Laurila, puh. 040 820 9937 / hailuoto@4h.fi
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HAILUODON KUNNAN TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT
HAILUODON TERVEYSKESKUS

Terveyskeskus toimii ajanvarauksella
KIIREELLISET, PÄIVYSTYKSELLISET ASIAT ILMAN AJANVARAUSTA
Hätätilanteessa soitto AINA 112
PÄIVYSTYSAJANVARAUSNRO 044 4973 540
Ma–to klo 8–16
Pe klo 8–15
Soitamme jokaiseen vastaamattomaan puheluun takaisin mahdollisimman pian.
KIIREETTÖMÄT AJANVARAUKSET (esimerkiksi ajokorttitodistukset, vuosikontrollit, laboratorioajanvaraus sekä reseptiuusinnat ja tulosten kyselyt) 044 4973 541
Ma–to klo 14–16
Pe klo 14–15
			
FYSIOTERAPIAN soittoaika maanantaisin klo 7.30–8.15 044 4973 546
HAMMASHOITOLAN puhelinnumero 044 4973545
Ma–ke klo 7.15–16
To–pe klo 7.15–14.30
Hammashoitolan päivystysajanvaraus mielellään aamusta.

MUUT TÄRKEÄT NUMEROT

Palvelukoti Saarenkartano 044 4973 550
Hailuodon koulu 044 4973 562
Päiväkoti Onnensaari 044 4973 531
Eskari 040 4879 967
Kirjasto / kirjastonhoitaja Kari Blomster 044 4973 565
Vs. sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Raquel Poijula 044 4973 521
Perhetyöntekijä Tanja Roininen 044 4973 573
Vapaa-aikasihteeri Petri Partala 044 4973 566
Kiinteistöpäällikkö Sami Kauppila 040 6835 750
Palvelualuesihteerit:
Nella Nikkilä, Elinvoimainen saari 040 6837 864
Eeva Nykänen, Sote saari 044 4973 522
Kirsi Nurmi, Oppiva saari 044 4973 506
Kunnanvirasto 044 4973 500
Kunnan johto:
Aki Heiskanen, kunnanjohtaja
Pia Piispanen, perusturvajohtaja 044 4973 520
Markku Maikkola, tekninen johtaja 044 4973 510
Maarit Alikoski, kunnansihteeri 040 6836 522
Kaija Sipilä, sivistysjohtaja 044 4973 560
Hailuodon Vesihuolto
Häiriö-, vika- ja muut ongelmatilanteet: 0400 683 105

